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Kritéria a způsoby hodnocení
Administrativní a organizační zajištění podzemní hrobky
Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Vybrat vhodné hrobového místo (z hlediska bezpečnosti, použití stavební
techniky, velikosti apod.)

Ústní ověření a praktické předvedení

b) Posoudit okolí plánované stavby (vliv na výsadbu, okolní komunikace,
přístup k sousedním hrobovým místům)

Ústní ověření

c) Právně administrativně vyhodnotit smluvní vztahy ke stavbě (ověřit, že
objednavatel má k danému místu nájemní smlouvu, povolení k vjezdu,
souhlas provozovatele pohřebiště se stavbou)

Ústní ověření

d) Zajistit okolí stavby proti znečištění a poškození, místo pro vykopanou
zeminu, stavební materiál

Praktické předvedení

e) Vyjmenovat základní pravidla bezpečnosti práce na staveništi, např. podle
vzorového řádu pohřebiště MMR (nelze vyloučit pohyb veřejnosti)

Ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Orientace v projektové přípravě a dokumentaci ke stavbě podzemní hrobky
Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Vytvořit zadání pro projektovou dokumentaci ke stavbě hrobky (např. tvar
hrobky a odvětrávání, typ terénu a půdy, prostoru hrobky pro požadovaný
počet rakví, výkopu pro požadovaný počet rakví)

Praktické předvedení

b) Navrhnout materiály a hlavní konstrukční prvky včetně požadavků pro
osazení hrobky hrobovým zařízením kamenickou firmou (základové pasy,
beton, výztuže, betonové tvárnice) na základě předloženého statického
výpočtu

Písemné ověření

c) Respektovat zvláštní požadavky provozovatele pohřebiště podle řádu
pohřebiště

Ústní ověření

d) Zhotovit jednoduchý rozpočet stavby (ceny stavebních materiálů a
stavebních prací, přesunu hmot)

Praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria.

Zhotovování podzemní hrobky
Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Provést výkopové práce (použití vhodných nástrojů, ochranné pomůcky
apod.)

Praktické předvedení

b) Provést uložení přebytečné zeminy (zajištění oddělení případných lidských
ostatků, naložení, odvoz a uložení zeminy na skládku, dodržování
hygienických předpisů a opatření)

Praktické předvedení

c) Zhotovit základové pasy včetně dodržení technologických postupů a
parametrů pro zvolený materiál stavby

Praktické předvedení

d) Zhotovit stěny, vložit svislé i vodorovné výztuže, zhotovit otvory pro patra,
zalít betonem a zhotovit odvodnění

Praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria.
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Dokončení a předání podzemní hrobky
Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Ukončit stavbu (betonový věnec, popř. zhotovení vnitřního zakrytí
stropnicemi a následná izolace proti povrchové vodě)

Praktické předvedení

b) Dodržet minimální světlost otvoru pro spuštění rakve podle zákona o
pohřebnictví s možností opakovaného otevření bez nutnosti demontáže
hrobového zařízení

Praktické předvedení

c) Obsypat stěny hrobky, upravit okolní terén

Praktické předvedení

d) Protokolárně předat stavbu včetně souhlasu provozovatele pohřebiště tuto
stavbu užívat

Praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria.
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Organizační a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkoušky
Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními
předpisy.
Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Výsledné hodnocení
Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky.
Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp.
nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil
pro všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí
zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících
Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba anebo jeden
autorizovaný zástupce autorizované právnické osoby.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce
autorizované osoby
Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant
požadavků:
a) střední vzdělání s maturitní zkouškou stavebního směru
b) střední vzdělání s maturitní zkouškou technického směru
c) osvědčení o získání dílčí kvalifikace stavitel podzemní hrobky
a alespoň 5 let odborné praxe v řídících činnostech v oblasti správy veřejného pohřebiště, z toho minimálně jeden rok v období
posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.
Další požadavky:
– Autorizovaná osoba, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického
pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), musí být absolventem přípravy
zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků
dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), a přípravy zaměřené na
vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.
– Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces
včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).
Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru
dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.
Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: www.mmr.cz
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Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky
Hrobové místo na veřejném pohřebišti se souhlasem provozovatele pohřebiště umožňující realizaci zkoušek vybavené
potřebnými stavebními materiály, mechanizmy pro přípravu stavebních směsí a dopravu materiálů a pomocnými zařízeními
odpovídajícími požadavkům BOZP a hygienickým předpisům.
Projektová dokumentace a příslušná legislativa související s hodnocenými činnostmi, předepsané technologické postupy a
informační materiály (např. technické listy).
K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam svého materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky
uvedenými v hodnotícím standardu pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně-technické
vybavení jiného subjektu, přiloží k žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace smlouvu (popřípadě smlouvy)
umožňující jeho užívání nejméně po dobu 5 let ode dne podání žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku
Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 60 minut. Do doby
přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky
Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 16 až 24 hodin (hodinou se rozumí 60 minut).
Zkouška musí být rozložena do více dnů.

Výše úhrady za zkoušku
Výše úhrady za zkoušku je v rozmezí 5 000 až 10 000 Kč bez DPH. Konkrétní výši úhrady za zkoušku uvádějí jednotlivé
autorizované osoby.
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